
Sunbrella® jeSt zaStrzeżonym znakiem towarowym firmy Glen raven, inc.     rev. 08-16 WWW.SUNBRELLA.COM

w przypadku konieczności dokładnego wyczyszczenia 
tkaniny Sunbrella mogą być czyszczone bez 
zdejmowania z łodzi bądź można je zdjąć w celu 
wyczyszczenia na nabrzeżu.

Czyszczenie lekkie lub ogólne
aby wyczyścić tkaniny Sunbrella bez zdejmowania 
z łodzi, wykonaj poniższe instrukcje:

• zetrzyj luźne zabrudzenia.
• Przemyj wodą z węża.
• Przygotuj roztwór czyszczący składający się z wody 

i łagodnego płynu do mycia naczyń (np. woolite lub 
Dawn).

• wyczyść, używając szczotki z miękkim włosiem.
• odczekaj, aż roztwór myjący wsiąknie w tkaninę.
• opłucz dokładnie aż do całkowitego usunięcia 

pozostałości środka piorącego.
• wysusz na powietrzu.
• tkanina może nie wymagać odnawiania powłoki 

w zależności od wieku.

w przypadku uporczywych plam można użyć 
rozcieńczonej mieszanki wybielacza i środka piorącego 
do punktowego usuwania pleśni. w przypadku spływu 
dachowego lub podobnych plam może być wymagany 
silny środek odtłuszczający (szczegółowe zalecenia 
zostały podane w tabeli zabrudzeń).
www.sunbrella.com/stainchart

Intensywne czyszczenie 
W przypadku uporczywych plam i pleśni
tkaniny Sunbrella nie sprzyjają wzrostowi pleśni, 
lecz może ona powstać na zabrudzeniach lub innych 
substancjach obcych, które nie zostaną usunięte 
z tkaniny. czyszczenie uporczywych plam:

• Przygotuj roztwór z 1 szklanki wybielacza 
i 1/4 szklanki łagodnego środka piorącego na galon 
czystej wody (ok. 4 l). 

• odczekaj, aż roztwór wsiąknie w tkaninę na 
maksymalnie 15 minut. 

• zbierz plamę gąbką lub czystym ręcznikiem. 
(Uwaga: ten krok powinien być pominięty w przypadku 
czyszczenia powlekanej strony (tylnej) tkanin Sunbrella 
Plus, Supreme oraz Clarity.)

• opłucz dokładnie aż do całkowitego usunięcia 
pozostałości środka piorącego.

• wysusz na powietrzu.
Uwaga: należy zachować ostrożność podczas czyszczenia 
powlekanej (dolnej) strony tkanin Sunbrella Plus, 
Supreme oraz Clarity z użyciem zalecanego roztworu 
wybielacza. Powlekana strona tkaniny powinna zostać 
jedynie spryskana zalecanym roztworem wybielacza oraz 
dokładnie spłukana.

w przypadku używania roztworu wybielacza należy 
pamiętać, aby zabezpieczyć obszar dookoła tkaniny 
Sunbrella. wybielacz może wywołać niepożądaną 
reakcję w zetknięciu z dywanem lub tkaniną inną niż 
Sunbrella. 

Odnawianie powłoki tkanin Sunbrella
tkaniny Sunbrella są poddawane obróbce 
z użyciem specjalnych powłok wodoodpornych 
i plamoodpornych, których okres trwałości wynosi 
kilka lat, lecz mogą wymagać ponownego nałożenia 
po dokładnym czyszczeniu. firma Glen raven® zaleca 
stosowanie produktu 303® fabric Guard™ dostępnego 
w uSa oraz tex’aktiv, dostępnego międzynarodowo.

Odnawianie powłoki:
• wyczyść tkaninę Sunbrella, stosując jedną z metod 

czyszczenia.
• odczekaj, aż całkowicie wyschnie na powietrzu.
• nałóż nową powłokę w dobrze wentylowanym 

miejscu, stosując się do instrukcji podanych na 
pojemniku.

Profesjonalne czyszczenie
możesz korzystać z usług profesjonalnych firm 
czyszczących. oceniając usługi firmy czyszczącej, 
należy zapytać o doświadczenie w pracy z tkaninami 
Sunbrella oraz wiedzę dotyczącą wymogów w zakresie 
czyszczenia i odnawiania powłok.

Przydatne porady

Podczas stosowania roztworu wybielacza 
należy chronić obszar dookoła tkaniny 
Sunbrella z powodu ryzyka odbarwienia 
tkanin innych niż Sunbrella. tkaniny 
Sunbrella powinny zawsze być dokładnie 
płukane w celu usunięcia wybielacza.

Podczas czyszczenia wybielaczem należy 
mieć na uwadze środowisko naturalne. 
wybielacze mogą mieć negatywny wpływ 
na środowisko. nie zalecamy używania 
wybielacza w otoczeniu akwenu wodnego 
lub innego środowiska, które może 
potencjalnie na tym ucierpieć.

tkaniny Sunbrella powinny być wyłącznie 
suszone na powietrzu.

używanie wybielacza i/lub zaawansowany 
wiek tkaniny mogą spowodować 
pogorszenie stanu nici oraz elementów 
innych niż Sunbrella.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zadzwoń 
pod numer 336 221 2211.

Pielęgnacja i czyszczenie tkanin morskich wierzchnich oraz pokryć
jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie tkanin Sunbrella® w dobrym stanie jest przemywanie ich co miesiąc czystą wodą. Pozwala to 
można uniknąć głębokiego osadzania zabrudzeń wewnątrz tkaniny oraz wyeliminuje potrzebę częstszego intensywnego czyszczenia. w większości 
zastosowań dokładne czyszczenie jest wymagane co dwa do trzech lat.


